
На  основу  члана  52. став  1. тачка  14. Статута  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  43/08), поводоМ  разматрања  Предлога  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  број  б), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІ  
седници  од  20. фебруара  2019. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

1. Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  
регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  
број  б) пре  излагања  на  јавни  увид  са  4. седнице  од  25. јула  2018. године, Извештај  о  
обавленомјавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  
блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  број  б) са  20. 
(јавне) седнице  Комисије  за  планове, од  7. новембра  2018. године  и  Закњучак  Комисије  за  
планове  са  25. седнице  одржане  17. децембра  2018. године. 

2. 3аклучак  са  одлуком  и  Извеппајима  доставити  Градској  управи  за  
урбанизам  и  грађевинске  послове. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  војводинл  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 35-568/2018-1 
20. фебруар  2019. године  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛHХА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛ1НА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  нови  САД  
СКУпШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМиСИЈА  ЗА  ПЛАіІОВЕ  
Број: У-35-568/18 
Дана: 25. 07. 2018. тодине  
НОви  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  КОНТРОЈШ  

ИАЦРТА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПЛАНА  ДЕТАЛНЕ  
РЕГУЛАЦјНЕ  БЛОКОВА  ОКО  МАСАРИКОВЕ  УЛИЦЕ  У  НОВОМ  САДУ  

(nOKAnHTET У  УЈШЦИ  СЛОВАЧКОЈ  БРОЈ  б) 
ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НЛ  ЈАВНИ  УВHД  

Стручна  коптрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  
блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улицн  Словачкој  број  6), 
обавленаје  на  4. седници  Комисије  за  гтланове  одржавој  25.07.2018. године, са  лочетком  
у  09,00 часова, у  згради  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  цара  Лазара  З, у  великој  сали  на  трећем  спрату . 

4. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић , председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић, 
ааменик  председника  Комисије, Нада  Munuh, секретар  Комисије, Зорица  Флорић  
Чанадановић  и  Радосав  Шћепановић , чланови  Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представвици  п  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
и  Градск  управе  за  грађевинско  землиште  и  инвестиције . 

Нахон  уводиог  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈН  Урбанизам  завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће : 

1. да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Плана  деталне  регулације  блокова  око  
Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Словачкој  број  6), усвојена  на  ХХјј  
седници  Скуііштине  Града  Новог  Сада  одржаној  30. јуна  2017. годиве  ( Службеви  лист  
Града  Новог  Сада  број  32/2017) са  Ретвењем  о  негтристуггању  изради  стратешке  процене  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулациј  блокова  око  Масариковс  
уліце  у  Новом  Саду  на  животлу  средину. 

2. Да  је  Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Плана  детањне  регулације  блокова  око  
Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Ујіици  Словачкој  број  6), био  на  раном  
јавном  увиду  у  периоду  од  3 I. јула  до  14. августа  20 1 7. године. У  току  ранот  јавног  увида  
доставленаје  1 (једна) примедба. 

3. даје  текст  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детвлне  ретулације  блокова  
око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  Словачкој  број  6) припремлен  у  



Нада  Милић, дипл.инж.арх. 

Председник  Комисије  
ачелника  
зам  и  гра  евинске  послове  

складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и  
145/14). 

4. На  4. седници, одржаној  25. јула  2018. године, Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Удици  Словачкој  број  6) и  том  ириликом  дала  позитивно  
МИВLЈЂеЊе  уз  услов  да  се  изврше  мање  корекције. 
Комисија  за  планове  сматра  да  је  потребно  допунити  текст  Нацрта  одлуке  за  део  који  се  
односи  на  план  поделе  простора  на  јавно  и  остало  грађевинско  зем.гЂиште  у  складу  са  
графичким  приказом . 

Након  корекција  и  усаглашавања  са  ставовима  Градске  управе  за  nponuce, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Плана  детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  
Саду  (локалитет  у  Улип$ Словачкој  број  6) може  се  упутити  у  дањи  поступак  доношења, у  
складу  са  чланом  50. Закона  о  планирању  и  изградњи  изградњи  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13 УС, 132/14 и  145/14). 

Овај  извештај  је  саставни  део  записника  са  4. седнице  Комисије  за  планове. 

Извештај  доставити : 

і . јп  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  земл,ипіте  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  задуженом  за  урбанизам  и  заијтиту  животне  средине  
5.Архиви  



РЕЛУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЛІНЛ  војводинл  
ГРАД  ноВи  САД  
СКУпIHТиНА  ГРАДА  ноВог  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-568/18 
Дана: 07.11.201g. године  
ноВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
о  ОБА]ЗЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  увиду  у  НАЦРТ  ОДЛУКЕО  ИЗМЕПАМА  и  

ДОЛУВАМА  пЈІАНА  ДЕТАЈНГЕ  РЕГУЈјАЦіНЕ  БЛОКОВАОКО  
МАСАРиКОВЕ  ујі  и  і  у  ноВом  САДУ  (JІOKAnRTET 

У  Ул  и  і  и  СЈІОВАЧ1ОЈ  БРОЈ  б) 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новот  Сада, на  20. (јавној) седници  која  је  одржана  дана  
07.11. 2018. године  у  зградн  Скулштине  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  Жарка  Зрењанниа  број  2, у  
плавој  сали  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Hзвештај  обрађивача  плана  о  
сnроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Hлана  деталне  регулације  
блокова  око  Масарикове  улнце  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улнци  словачкој  број  б). 

20. седuици  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, нредседник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
замеиик  председника  Комиснје, Васо  Кресовuh, члан  Комисије  и  Нада  Munuh, секретар  Комисије  
за  плаиове. 

Одлука  о  изради  измена  и  долува  Ллаиа  деталне  регудације  блокова  око  Масарнкове  удице  у  
Новом  Саду  (локапитет  у  Улици  словачкој  број  б) усвојена  је  на  ХХЈІ  седниди  Скупштиие  Града  
Новог  Сада  одржаној  30. јуна  2017. годкие  ( Службенн  лисг  Града  Новог  Сада  број  32/17) са  
Решењем  о  нелриступању  изради  стратептке  процене  утицја  одлуке  о  иземанам  и  допунама  Hnана  
деталне  регудације  блокова  око  Масарuкове  улице  у  Новом  Саду  на  животну  средичу. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  ГТлана  детањне  ретулације  блокова  око  Масарuкове  улице  у  
Новом  Саду  (локалигет  у  Улици  словачкој  број  б) бно  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  
3 1.07.2017. године  до  14.08.2017.тоднне. 

Стручну  контролу  Нацрта  одлуке  о  изменама  н  допунама  ГГлана  детањне  регулације  блокова  око  
Масарикове  улнце  у  Новом  Саду  (локалнтет  у  Улици  словачкој  број  б), Комисија  за  планове  
извршилаје  на  4. седници  одржаиој  25.07.2018. тодине  и  том  пркликом  дала  познтивно  мишлење  
на  ис  уз  услова  да  се  изврше  мање  корекције. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Ллана  детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улuце  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  број  б)је  изложен  најавни  увнд  у  нериоду  од  25.09. до  
24.10.2018. године  (чије  је  отлаіпавање  објавлено  у  листу  Дневник  од  24. септембра  2018. 
тодине). У  току  јавнот  увида  доставлена  јс  1 (једиа) прцмедба  на  предложено  урбанистичко  
решење, штоје  обрађивач  ллана  констатовао  у  Њвештају  о  спроведеномјавном  увиду. 
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Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  планове  је  на  20. (јавној) седници, одржаиој  07.11. 
201g. године  (чије  је  одржавање  објавлено  у  листу  Дневник  од  06.11. 2018. године) разматрала  
Извештај  обрађнвача  плана  о  стіроведеном  јавном  увиДу  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
flлана  дегањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улнце  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  
словачкој  број  6). 

Након  изношења  става  обрађивача  по  приспелој  прнмедби, на  јавној  седници  је  омогућено  
подносиоцу  да  додатно  образложи  своје  примедбе, након  чега  је  заісучен  јавни  део  седнице. 

У  затвореном  делу  седнице, Комисија  је  констатовала  да  је  у  току  јавног  увида  поднета  1 (једна) 
примедба, којује  доставио: 

1. Никола  Станковић  из  Новог  Сада  

Примедба  број  1: 
Никола  Станковић  лодиео  је  примедбу  која  се  односи  на  текстуални  део  ллана  у  коме  је  
наведено  да  је  објекат  изграђен  на  делу  ларцеле  број  9899/2 површине  око  3м2, а  да  је  
документација  РГЗ-а  Службе  за  кагастар  непокретности  Нови  Сад  број  952-02-255/2008 од  
12.01.2009. године  и  952-02-4954/2008 од  18.04.2009. годиие, наведено  даје  поврілина  објекга  
на  овој  парцели  2 м2. Такође, наведене  су  примедбе  које  се  односе  на  нерегуларности  у  
постулку  нсходовања  потребне  урбаuuстичке  документације  у  посгупку  изградње  предметног  
објекга, а  на  основу  тренугно  важећег  плана. 

Комиснја  за  плановс  делимично  прихвата  примедбу  а  део  примедбе  сматра  
неоснованим , уз  образложење  наведено  у  Извештају  обрађивача  о  епроведеном  јавиом  
увиду. 

Сходно  члану  50. 3акона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  доставла  обрађивачу  плана  
на  надлежио  поступање. 
Имајући  у  виду  да  је  06. новембра  2018. годнне  cіynuo na снагу  3акон  о  изеиама  и  долунама  
3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС  број  83/2018) потребно  је  да  
обрађивач  плана  Нацрт  одлуке  усклади  са  исгнм. 
Након  поступања  по  овом  Њвештају, обрађивач  плана  ће  плански  докумснт  доставии  
иадлсжном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношсња. 

ГјРЕдСЕ HК  КОМиСиЈЕ  

4адоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

В.д. Начелника  

Градске  упра  за  урбанизамјј. рађевинске  послове  

Дејан  Михајловић  



ЧЛАНОВИ  кОМисИЈЕ: 

1. Зорад  Вухаднновнћ, дипл.инж.саобр. 

2. Васо  Кресовић, дипл.ииж.арх. 

З. Нада  Милић, дилл. ииж.арх.-мастер  

з  



Комисија  за  плаиове  Скулштине  Града  Новог  Сада, на  25. седници  одржаној  17.12. 
2018. годиие, новодом  накнадног  разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Ллана  деталне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  
Улици  словачхој  број  6), донелаје  посебад  

ЗАКЈБУЧАК  

І  На  основу  усменог  указивања  обрађивача  ллада, JH ,,Урбавизам  3авод  за  
урбаиизам  Нови  Сад, на  неусклађеност  поврпгина  под  објектом  у  Нацрту  одлуке  и  у  
документацији  Републлчког  геодетског  завода, Службе  за  катастар  непокретности  
Нови  Сад  2, ІСомисија  за  плаиове  коригује  став  наведен  у  извепјтају  о  обавњеном  
јавном  увнду  у  Нацрт  одлуке  о  измедама  и  допунама  Ллада  детањне  регулације  
блокова  окоМасарикове  удице  у  Новом  Саду  (локајтитет  у  Удици  словачкој  број  6), 
број  У-35-568118 од  07.11.2018. годиие, за  примедбу  број  1, тако  даон  сада  гласи: 

,,Комисија  за  планове  делимично  прцхвата  примедбу  а  део  примедбе  сматра  
неоснованим , уз  образложење  дато  у  Њвештају  обрађіівача  о  спроведеном  
јавном  увиду  осим  деЈіа  који  се  односи  на  корекпцју  површнна  под  габаритом  
изграђеног  објеісга  у  текстуалдом  делу  Наџрта  одлуке. Комисија  за  планове  
сматра  да  је  потребно  графички  дефинисати  положај  објекта  без  навођења  
nовршпне  под  објектом  а  у  ск.тхаду  са  документапијом  Релубличісог  геодетског  
завода , Служба  за  катастар  непокретности  Нови  Сад  2. 

П Овај  Захњучак  је  саставни  део  Hзвепгтаја  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одпуке  
о  изменама  и  долуиама  flnaua детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  
Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачхој  број  6), број  у-35-56g/18 од  07.11.2018. 
годиле. 

Закњучак  доставитк: 

- ЛI Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
- Чладу  Градског  већа  за  урбанизам  и  заіптиту  животде  средиве  
- Градској  улрави  за  урбадизам  и  грађевидске  послове  
- Градској  управи  за  грађевииско  земњиіпте  и  ипвесtиL%нје  

РЕЛУБЈІHКА  СРВиЈА  
АУТОНОМНА  покрлјинл  војводинл  
ГРАД  Нови  САД  
СКУЛIПТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМСЈА  ЗА  пЛАНОВЕ  
Број  : У-35-568/18 
дала: 17.12. 2018. годuне  
ноВи  слд  

ЛРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  
Радоња  дабетић, дuпл.инжарх. 



На  основу  члана  35. став  7. 3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , 
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 
145/14 и  83/1 8) и  члана  24. тачка  6. Статута  Града  Новот  Сада  - пречипіћен  Текст  (,,Службенн  лист  
Грала  Новог  Сада , број  43/08), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVIІ  седници  од  20. фебруара  
2019. године, доноси  

одлуку  
о  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПЛАНА  ДЕТАЈћНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКОВА  око  МАСАРИКОВЕ  УЛИЦЕ  У  НоВоМ  САДУ  

(локалитет  у  Улици  словачкој  број  б) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  доnуна  Плана  
детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  
број  6) ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  32/17) мења  се  и  допуњује  ПЛАН  дЕТАЛНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ  БЛОКОВА  ОКО  МАСАРИКОВЕ  УЛИЦЕ  У .НОВОМ  САДУ  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  2/08, 40/10 и  34/17) (у  дањем  тексту: План) за  локалитет  у  Улици  словачкој  
број  б. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухва1іене  су  целе  парцеле  бр.  9899/1, 9899/2 и  
9899/3 у  Катастарској  општини  Нови  Сад  І, површине  од  508,33 л 2. 

Члан  2. 

У  Плану  оделак  2.0. КОНЦЕПТ  ПРОСТОРНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  пододењак  2.1. 
План  поделе  простора  на  јавно  и  остало  грађевинско  зсмлиште  став  3. алинеја  прва, број : 
9899/2, брише  се. 

У  алинеји  другој, после  броја: 9897/1, додаје  се  број: 9899/2,. 

У  одењку  4.0. УСЛОВИ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЈІАНА  пододелак  4.2. Правида  
уређења  и  правила  грађења  по  блоковима  подтачка  4.2.5. Правила  уређења  и  правила  
грађења  у  блоку  број  19 део  Постојећи  пословни  објскат  поспе  става  2. додаје  се  став  3. који  
гласи: 

Кроз  пасак  објекта  на  парцели  број  9899/1 утврђује  се  право  службености  пролаза  на  
правцу  јавног  приступа.. 



У  делу  Планирани  вишепородични  стамбено-пословни  низови  после  става  8. додају  
се  нови  ct 9,10,11,12. и  13. који  тласе: 

У  Улици  словачкој  број  6, услед  реализације  објекта  спратности  Су+П+2+Гјк, плавира  се  
промена  регулације, тако  да  се  део  парцеле  број  9899/2 прнпаја  ларцели  вишепородичног  
становања  број  9899/1, на  којој  је  изведен  випјепородични  стамбени  објекат. 

Реализоване  стамбенејединице  у  сутерену  објекта  се  задржавају . 

Планирана  регулациона  линијаје  коригована  у  складу  са  реализованим  објектом  на  терену. 

део  парцеле  број  9899/2 обавезно  припојити  парцели  број  9899/1. 

Кроз  пасаж  објекта  на  парцели  број  9899/1 утврђује  се  право  службености  пролаза  на  
правцу  јавног  приступа.. 

досадашњи  ct 9. До  11. постају  ст. 14. до  16. 

ЧланЗ. 

Саставни  део  ове  одлуке  су  следећи  графички  прикази: 

Размера  

1. Извод  из  Плана  генералне  ретулације  новог  градскот  центра  

са  окружењем  у  Новом  Саду АЗ  

2. Извод  из  Плаuа  детањне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  

у  Новот  Саду АЗ  

3. План  намене  површина, саобраћаја, нивелације  и  регулације 1 : 500 

4. План  регулација  површинајавне  намене 1 : 500. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  детањне  регуnације  блокова  око  Масарикове  улице  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  број  б) садржи  текстуални  део  који  се  објавлује  у  
Службеном  листу  Града  Новот  Сада , и  трафичке  приказе  израђене  у  три  примерка  које  својим  
потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаког  оритинала  чува  се  у  Скупштини  Града  Новот  Сада, Градској  
управи  за  урбаuизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  Урбанизам T Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Плана  деталне  регулације  блокова  око  Масарикове  улице  
у  Новом  Саду  (локалитет  у  Улици  словачкој  број  6) доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  

2 



Скупппинс  Града  Новог  Сада. Жарка  Зрењаиииа  2, и  лутсм  интсрнет  стране  
www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члан 4. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  даиа  од  дана  обј  авливања  у  TСлужбеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕГјУБЛКА  СРБША  
АУТОНОМнА  поклинл  возводинл  
ГРАД  НоВи  САД  
скгпптинл  РАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 35-568/201 8-І  
20. фебруар  2019. године  
НоВи  САД  

3 
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